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SLT163-20 - 21 titulats/des superiors salut pública i 5 diplomats/des salut pública (ampliació del termini �ns al
7 de setembre)
Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb covid-19 i dels contactes dels casos amb covid-19 i el seu seguiment de la
Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut

Període de vigència: 01/09/2020 - 07/09/2020

Categoria: Administració

 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI FINS AL 7 DE SETEMBRE
 
 
La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut selecciona 26 persones per prestar serveis en el programa de salut pública per a l’estudi epidemiològic
dels casos amb covid-19 i dels contactes dels casos amb covid-19 i el seu seguiment.
 
 
 
21 LLOCS DE TREBALL DE TITULAT/ADA SUPERIOR, ESPECIALITAT SALUT PÚBLICA
 
Opció 1:                    13 llocs de treball a la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Localitat / centre de treball:

Barcelona
 
Opció 2:                    1 lloc de treball al Servei de Vigilància Epidemiològica del Barcelonès Nord i Maresme. Localitat / centre de treball: Barcelona
 
Opció 3:                 1 lloc de treball al Servei de Vigilància Epidemiològica del Barcelonès Sud. Localitat / centre de treball: L’Hospitalet de Llobregat
 
Opció 4:                 1 lloc de treball al Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Localitat / centre de treball: Sant Cugat del

Vallès
 
Opció 5:                 1 lloc de treball a la Sub-direcció Regional a la Catalunya Central.  Localitat / centre de treball: Manresa
 
Opció 6:                 1 lloc de treball a la Sub-direcció Regional a Lleida, Alt Pirineu i Aran.  Localitat / centre de treball: Lleida
 
Opció 7:                 3 llocs de treball a la Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Localitat / centre de treball: Tarragona
 
Nivell:                     22.2
Horari:                   Especial de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal de dilluns a diumenge
Jornada:                La jornada és especial i es desenvoluparà en torns a raó de 12 hores de dilluns a divendres, 2 o 3 dies en funció si es treballa en cap de

setmana de 8 a 20 hores i torns de cap de setmana de 8 a 15 hores
 
 
REQUISITS: 
 
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar:

·       Prioritàriament, persones amb vinculació com a funcionaris del cos de titulació superior, especialitat salut pública de la Generalitat de
Catalunya, amb la titulació universitària de Medicina.

·       Excepcionalment i en el cas que no es presenti un nombre suficient de persones funcionàries que compleixi els requisits i les
capacitats per a la seva ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits
següents:

 
1.     Estar en possessió de la titulació universitària de Medicina (no es consideraran les candidatures que no compleixin aquest requisit)

2.     Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1

3.     Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)
 
 
FUNCIONS:
 
Les pròpies del cos d’adscripció i especialment:
 

·       Identificació i aïllament de casos (confirmats o no confirmats).

·       Identificació, quarantena i realització del seguiment de contactes estrets durant 14 dies utilitzant un sistema semiautomatitzat per assolir una
alta cobertura.

·       Detecció precoç dels contactes que es transformen en casos.

·       Implementació del sistema de vigilància integrat amb base de dades centralitzada que generi indicadors en temps real que serveixin per a la
presa de decisions durant la progressió del desconfinament gradual.
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·       Monitorització de l’impacte de la pandèmia, més enllà del coronavirus (mortalitat per totes les causes, declaracions malalties de declaració
obligatòria –MDO- i sistema de notificació microbiològica de totes les malalties, risc psicosocial).

 
ASPECTES QUE ES VALORARAN:
 

·       Especialitat en Medicina Preventiva i Salut Pública o en Microbiologia.

·       Màster en Salut Pública o Postgrau en Salut Pública.

·       Coneixements sobre epidemiologia i control de malalties transmissibles.

·       Coneixements sobre la història natural de les MDO objecte de vigilància així com de les actuacions preventives i de control tant des de la
vessant epidemiològica com clínica.

·       Coneixements sobre la recollida, anàlisi, interpretació i difusió sistemàtica de la informació relacionada amb l’aparició i extensió de MDO, SNMC,
brots epidèmics i malalties emergents.

·       Coneixements sobre investigacions epidemiològiques.

·       Coneixements sobre la planificació d’activitats de vigilància epidemiològica de la salut pública a nivell internacional, estatal i català.

·       Coneixements informàtics en word, excel, access i power point. 

·       Coneixements i utilització de paquets estadístics.

·       Habilitats per treballar en equip i amb diferents interlocutors i professionals que treballen en els diferents nivells de la vigilància epidemiològica.

 
 
 
 
5 LLOCS DE TREBALL DE DIPLOMAT/ADA, ESPECIALITAT SALUT PÚBLICA
 
Opció 8:       1 lloc de treball a la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Localitat / centre de treball: Barcelona
 
Opció 9:       3 llocs de treball a la Sub-direcció Regional a Girona. Localitat / centre de treball: Girona
 
Opció 10:     1 lloc de treball a la Sub-direcció Regional al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Localitat / centre de treball: Tarragona
 
Nivell:                     20.2
Horari:                   Especial de 37,5 hores de mitjana en còmput setmanal de dilluns a diumenge
Jornada:                La jornada especial es desenvoluparà en torns a raó de 12 hores de dilluns a divendres, 2 o 3 dies en funció si es treballa en cap de

setmana de 8 a 20 hores i torns de cap de setmana de 8 a 15 hores
 
 
REQUISITS: 
 
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar:
 

Prioritàriament, persones amb vinculació com a funcionària del cos de diplomatura, especialitat salut pública de la Generalitat de Catalunya, amb
titulació universitària d’Infermeria.

Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits i les capacitats per a la seva
ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

1.  Estar en possessió de la titulació universitària d’Infermeria.
2.  Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
 

 
FUNCIONS:

 
Les pròpies del cos d’adscripció i especialment:
 

·       Cribratge dels casos de covid-19.

·       Contacte amb els contactes estrets dels casos de covid-19 per donar-los les mesures de quarantena domiciliària.

·       Tramitació de les peticions de laboratori.

·       Preparació de la graella de la vigilància estreta dels contactes.

·       Comunicació de les baixes laborals dels contactes dels casos confirmats o probables a les quals s’hagi recomanat quarantena domiciliària.

·       Notificació a l’Atenció Primària de Salut dels casos confirmats o probables amb aïllament domiciliari.

·       Realització de les recomanacions de les mesures preventives a seguir als casos i contactes.
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ASPECTES QUE ES VALORARAN:
 

·       Coneixements sobre epidemiologia i control de malalties transmissibles.

·       Coneixements sobre les actuacions preventives i de control tant des de la vessant epidemiològica com clínica.

·       Coneixements sobre la recollida, anàlisi, interpretació i difusió sistemàtica de la informació relacionada amb l’aparició i extensió de MDO, SNMC,
brots epidèmics i malalties emergents.

·       Formació de Postgrau en Salut Pública.

·       Coneixements informàtics bàsics.

·       Habilitats per treballar en equip i amb diferents interlocutors i professionals que treballen en els diferents nivells de la vigilància epidemiològica.

 
 
 
 
ASPECTES COMUNS PER A TOTES LES OPCIONS
 
Forma d’ocupació dels llocs: Comissió de serveis o interinatge per programa fins al dia 3 de juny de 2022
 
Participació: Les persones interessades en qualsevol de les 10 opcions indicades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que
trobaran en el següent enllaç FORMULARI i enviar-la, fins al dia 7 de setembre de 2020
 
A aquest formulari s’hi ha d’adjuntar el currículum personal i, si és possible, el currículum que genera ATRI. En el currículum personal cal tenir en compte el
següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i
detallar el temps treballat en mesos (no cal indicar el nombre de mesos treballats, sinó el mes inicial i el mes final de cada període de serveis prestats); quant
a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,...); i
quant a coneixement de llengua catalana, cal especificar si es disposa del nivell C1, que és el requerit a l’oferta. 
 
És molt important que, al requadre de l’apartat de funcions del FORMULARI, feu constar a quina o quines de les 10 opcions abans indicades
voleu participar. Recordeu que hi ha 7 opcions per als llocs de metge/essa i 3 opcions per als llocs d’infermer/a.
 
El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la
descàrrega. No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat. Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar
informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat
 
Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades podran ser convocades a una entrevista i/o
prova, si escau.
 
Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà
publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició informant al gestor de la
convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment la seva no publicació.
 
 
 
 
Informació bàsica de protecció de dades
 
Identificació del tractament: selecció i provisió temporal de llocs de treball.
Responsable del tractament: Secretaria General del Departament de Salut.
Finalitat del tractament: gestionar els processos de selecció i provisió temporal de llocs de treball del Departament de Salut. En relació amb la dada
“Gènere” de l’apartat 2 d’aquesta sol·licitud, es recull exclusivament amb la finalitat de tractament d’explotació estadística per part del Departament de Salut.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: empleats i ciutadans que sol·liciten participar en la selecció i provisió temporal de llocs de treball del Departament de Salut.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició al tractament, a la portabilitat de les
dades i a la limitació del tractament amb la presentació d’un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (travessera de les Corts, 131-159,
08028 Barcelona) o mitjançant la petició genèrica disponible a Tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de
certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.
 
 
 
_________________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del
contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de
l'òrgan anunciant.

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh20/index.html
mailto:ofertesATRI.salut@gencat.cat
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/

